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Por um TRC mais forte: 
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Flávio Morais, da D’Granel 
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Setcemg reuniu o setor de transporte no seu tradicional jantar de confraternização. 
Fetcemg comemorou seus 30 anos 
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No encerramento dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Segu-
rança do Setcemg, o assessor de Segurança da Fetcemg, Ivanildo 
Santos, e o diretor das entidades, Luiz Carlos Silva, entregaram ao 
inspetor da 6ª Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Antisse-
questro e Organizações Criminosas/Cargas, Wanderson Silva, a docu-
mentação com a renovação, por mais cinco anos, do convênio entre a 
Fetcemg e a delegacia de combate ao roubo de cargas. “Com o con-
vênio, a Fetcemg renova a sua crença na importância de uma polícia 
especializada no combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor. 

Parcerias para o sucesso
Mais um ano que se encerra, mais um 

ciclo que fechamos. A partir de 1° de janeiro, 
com a posse dos nossos novos governantes, 
os brasileiros ganham a oportunidade de ini-
ciar um novo tempo, oposto ao que temos 
vivido nos últimos anos, de uma grave reces-
são e aumento do desemprego.

 Em meio à crise econômica e degra-
dação política dos últimos anos, os empre-
sários que conseguiram apresentar algum 
crescimento tem a nossa total admiração e 
merecem ser chamados de heróis.

 Agora, é preciso deixar o pessimismo de 
lado e vislumbrar a retomada do crescimento 
econômico. Tenho certeza que nós, transpor-
tadores, seguiremos nos próximos anos bem 
melhores do que estávamos antes da crise. 

E um bom termômetro para medirmos a 
retomada da confiança está dentro da nossa 
casa, nos nossos apoiadores.

 Tenho muito orgulho em falar desse 
projeto bem-sucedido do Setcemg, idealiza-
do na minha gestão, e ver que hoje temos 
grandes empresas, entusiastas de um Bra-
sil melhor, ao nosso lado. Nesta edição do 
Minas Transportes você vai perceber como 

Convênio com a Polícia Civil

essa parceria tem trazido benefícios aos 
transportadores mineiros.

 Além do Encontro de Empresários, que a 
cada edição traz um convidado especial para 
nos passar conhecimento do mercado mun-
dial, nacional e suas projeções, os apoiadores 
marcaram presença neste último bimestre 
em diversos eventos: a Raízen trouxe seu 
CEO, Luís Henrique Guimarães, para um bate-
-papo especial com empresários mineiros; a 
Mercedes-Benz e a Autotrac marcaram pre-
sença na reinauguração das galerias de fotos 
dos presidentes das entidades; a Sascar tem 
apoiado intensamente o Grupo de Trabalho de 
Segurança Logística, trocando conhecimento 
com os membros do grupo; além, é claro, do 
apoio incondicional da Suatrans e da Atmo 
ao setor de Meio Ambiente do Sindicato e da  
Fetcemg, apoiando eventos e campanhas.

Tudo isso nos dá uma prova de que nos-
sos apoiadores estão interessados no cres-
cimento do setor. E o mínimo que devemos 
fazer é dar preferência a essas empresas, 
recebendo-as nas nossas transportado-
ras, ouvindo o que eles têm a nos ofere-
cer. Todos os apoiadores do Setcemg têm 

condições especiais para os associados do  
Sindicato. Procure saber quais são e apro- 
veite esse benefício!

Outros destaques são a cobertura do 
Jantar de Confraternização do Setcemg, que 
neste ano contou com uma comemoração 
pelos 30 anos da Fetcemg e a entrega da 
Medalha do Mérito do Transporte; a entrevis-
ta com o diretor da D’Granel e do Setcemg, 
Flávio Morais, pela campanha “Por um TRC 
mais Forte”; a cobertura da mais recen-
te edição do Encontro de Empresários do  
Setcemg, quando tivemos a honra de rece-
ber o diretor comercial da DAF Caminhões, 
Luiz Antônio Gambim; e outras novidades 
das entidades nos últimos meses.

Boa leitura!
 

SÉRGIO PEDROSA 
Presidente da Fetcemg

EDITORIAL

 O assessor de segurança, Ivanildo Santos,  
 o inspetor Wanderson Silva e o diretor do  
 Setcemg e da Fetcemg, Luiz Carlos Silva 
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Flávio Morais: “Enxergamos um futuro 
promissor no segmento de transporte”

POR UM TRC MAIS FORTE 

Para compartilhar experiências de re-
lacionamento das associadas com o Sindi-
cato, o Setcemg divulga a cada edição do 
Minas Transportes depoimentos de em-
presários associados sobre a importância 
do associativismo para os negócios. A sé-
tima entrevista da série é com Flávio Leal 
de Morais, diretor do Setcemg e diretor 
Comercial da D’Granel Transportes, em-
presa associada ao Sindicato desde 2011.

 Qual a importância do associativis-
mo no ambiente de negócios?
Entendemos que participar das entida-
des representativas é a melhor maneira 
de prosperar em nosso segmento que, 
infelizmente, ainda é muito desunido em 
nosso país. Enxergamos o associativismo 
como algo que ajuda a alavancar os negó-
cios por estarmos perto de nossos parcei-
ros e fornecedores.

 Qual a principal vantagem de ser 
associado? Quais serviços você 
destaca como fundamentais para  
as empresas?
Existem várias vantagens de ser associa-
do, destaco entre elas o network sempre 
muito produtivo em nossos encontros, 
os treinamentos e toda assessoria pres-
tada pelo Setcemg em várias áreas de  
nossas empresas.

 Qual a sua opinião sobre o atual mo-
mento do mercado de transporte?
O mercado de transportes vem passando 
por mudanças significativas e a D´Granel 

está atenta a todas elas. É preciso atender 
muito bem aos nossos clientes, valorizar 
nossos colaboradores e fornecedores e, 
sobretudo, promover o crescimento da 
empresa, sempre respeitando o meio am-
biente. Na nossa empresa, procuramos ter 
o conhecimento das melhores práticas do 
mercado, além de nos manter alinhados 
com a legislação e também com a política 
de nossos clientes.

 Quais os maiores desafios do trans-
porte atualmente?
Em nosso entendimento o maior desafio 

“Enxergamos o associativismo como algo que ajuda a 
alavancar os negócios por estarmos perto de nossos parceiros 
e fornecedores”

FLÁVIO MORAIS

do transporte nos dias atuais é perma-
necer sustentável em um cenário de-
safiador, pois a incerteza em relação a 
política de preços do óleo diesel nos pre-
ocupa muito, visto que é um de nossos  
principais insumos.

 Qual a sua expectativa para os pró-
ximos anos?
Acreditamos que se a maior parte das 
políticas macroeconômicas forem implan-
tadas pelo presidente eleito, enxergamos 
um futuro promissor no segmento de 
transporte.

 Que mensagem você deixa para os 
transportadores?
União, penso que esta seria a palavra-
-chave. Precisamos permanecer unidos e 
o Setcemg irá nos ajudar muito nisso em 
2019. Desejo a todos um ano repleto de 
conquistas e muito sucesso! 

 Flávio Morais é  
 diretor do Setcemg  
 e da D'Granel  
 Transportes 



Novembro/Dezembro 20184

Transpedrosa recebe  
homenagem da Raízen

ASSOCIADA

Durante evento promovido pela Raízen no Setcemg em no-
vembro (leia mais na página 10), a coordenadora de operações 
de transporte, Luciane Machado, entregou uma homenagem à 
cliente e parceira Transpedrosa, por meio do CEO da empresa e 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa. “Fizemos neste ano uma 
homenagem para todos os transportadores que estão conosco 
há mais de 30 anos e a Transpedrosa está entre eles”, destacou. 
“A gente tem paixão pelo que faz e percebemos isso nos nossos 
parceiros. A Transpedrosa está em todos os projetos importantes 
que desenvolvemos. Obrigada e parabéns”, completou. 

 Luciane Machado, Sérgio Pedrosa,  
 Luís Henrique Guimarães e Antônio Cardoso 

Associadas no Top do Transporte
Três associadas do Setcemg figuram entre as homenageadas da 

12ª edição do prêmio Top do Transporte 2018, entregue pela revista 
Frota&Cia no final de outubro.

A Braspress recebeu o prêmio na categoria Preferência Nacio-
nal pela terceira vez, sendo a segunda consecutiva. O prêmio ainda 
certificou a Aeropress, divisão rodoaérea da empresa, como a melhor 
empresa de transporte com base na pesquisa nacional entre embar-
cadores de cargas. A TNT conquistou pela quarta vez o título de Top 
do Transporte Internacional. Já a TG Transportes recebeu o 2º lugar na 
categoria da Indústria Farmacêutica. “Sermos lembrados por nossos 
clientes representa a certeza de que nosso trabalho não tem sido em 
vão. Seguimos motivados a manter esta premiação, sempre visando a 
excelência em atendimento e prestação de serviços”, afirma o diretor 
comercial da TG e diretor do Setcemg e da Fetcemg, Luiz Carlos Silva. 

Mais prêmios para a Braspress
A Braspress foi uma das empresas homenageadas no prêmio 

Época Negócios 360º, que avalia a atuação das maiores empresas 
brasileiras. A cerimônia foi realizada no final de outubro. 

Em novembro, a empresa recebeu o prêmio Parcerias para a Exce-
lência, entregue pelo laboratório farmacêutico Aché, que homenageia 
as melhores empresas fornecedoras e prestadoras de serviços nos úl-
timos 12 meses. 
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Participe da Pesquisa 2019 de Levantamento  
de Necessidades de Treinamento

O Setcemg está planejando sua grade 
de capacitação de 2019 e a contribuição 
das empresas associadas é necessá-
ria para o Sindicato trazer os principais 
temas que mais impactam na rotina  
das transportadoras.

Para a construção de uma grade de 
cursos diversificada e que atenda tanto a 
área técnica como a de gestão, o Setcemg 
convida as empresas para participarem do 

QUALIFICAÇÃO

“Levantamento de Necessidades de Trei-
namento - LNT”. Basta acessar o site do 
Setcemg e responder à pesquisa com suas 
sugestões de temas e profissionais que 
você gostaria de ver em Belo Horizonte.

O Setcemg oferece a modalidade in company das suas capacitações, levando até 
a sua empresa treinamentos sob medida, sempre em conformidade com a cultura 
e o planejamento estratégico de cada organização.

A transportadora que solicitar um treinamento in company receberá instrutores al-
tamente capacitados, com toda a comodidade de não ter que deslocar sua equipe e 
com uma ótima relação custo x benefício. Saiba mais sobre este serviço pelo telefone  
(31) 3490-0330 ou pelo e-mail treinamento@setcemg.org.br.

MODALIDADE IN COMPANY

“O investimento em capacitação tem 
retorno certo. Com profissionais atualiza-
dos, as empresas ganham em produtivi-
dade e qualidade”, destaca a analista de 
RH do Setcemg, Lívia Braga. 
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GTRH realiza jogo  
'Feedback Projetivo'

Em novembro, o Grupo de Trabalho 
de Recursos Humanos (GTRH) realizou a 
última reunião do ano. Além de fazer um 
balanço das ações, o grupo realizou o o 
jogo Feedback Projetivo, com o objetivo de 
analisar suas ações, palavras, pensamen-
tos e comportamentos, realizado por meio 
de 100 perguntas propostas. "Esta é mais 
uma ferramenta muito útil para o setor de 
RH, seja em dinâmicas de contratação ou 
interação da equipe. Ela leva cada par-
ticipante a pensar em suas ações e nos 
proporciona o autoconhecimento”, explica 
a coordenadora do GTRH, Joelma Duarte, 
da Confins Transportes. 

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

 GTRH, um dos mais atuantes do Setcemg,  
 encerrou as atividades do ano com uma  
 dinâmica de autoconhecimento 
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Com o Rotograma Falado SASCAR
o motorista recebe alertas de voz na 
cabine em situações de risco como:

Curvas perigosas;

Descidas de serra;

Além de uma ampla variedade 
de mensagens configuráveis.

ROTOGRAMA
FALADO SASCAR

Um instrutor a 
bordo na busca por 
zero acidente 

CONHEÇA MAIS SOBRE
O ROTOGRAMA FALADO EM
www.sascar.com.br

sascar, TECNOLOGIA
QUE TE LEVA MAIS LONGE.

agende uma visita com
nossos executivos:

0300 789 6004

SAS 020 18 ANUN ROTOGRAMA 190x140.indd   1 19/12/18   14:27

GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO

GT de Segurança se despede  
do ano com evento da Sascar

No dia 22 de novembro, o Grupo Técnico de Trabalho de Se-
gurança Logística (GT Segurança) se reuniu na sede do Setcemg 
para a última reunião de 2018. O encontro contou com a presen-
ça de assessores de segurança de transportadoras, entidades de 
classe, Polícia Militar (34º e 49º Batalhão e 2ª RPM), Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Contagem e da 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que apre-
sentaram suas ações durante o ano no enfrentamento ao roubo 
de cargas.

Após o evento, a Sascar, empresa apoiadora do Setcemg, jun-
tamente com o Sindicato e a Fetcemg, ofereceram um coquetel de 
confraternização. “O ano foi muito produtivo. Conseguimos forta-
lecer parcerias e integrar mais transportadores e órgãos públicos. 
Hoje, nosso grupo é referência no país”, destaca o coordenador 
do GT, o assessor de Segurança da Fetcemg, Ivanildo Santos. 

 Representantes das polícias  
 apresentaram um breve  
 balanço de cada corporação 
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COMJOVEM 

No início de dezembro, o presidente da Fetcemg, 
Sérgio Pedrosa, e integrantes da COMJOVEM BH e Re-
gião marcaram presença em um evento da Scania re-
alizado no Guarujá, em SP. Lá, transportadores de todo 
o país puderam conhecer a nova geração de caminhões  
da montadora. 

Nova geração Scania

 Sérgio Pedrosa,  
 Antônio Lodi e  
 Luiz Pimenta  

No dia 7 de dezembro, os integrantes da COMJOVEM BH e Re-
gião se reuniram na sede do Setcemg para a última reunião do ano.

Sob a coordenação de Daniel Simas, diretor do Setcemg e da 
Simas Log, o grupo propôs a agenda anual de reuniões e visitas 
técnicas de 2019, e discutiu possíveis temas para serem trabalha-
dos em conjunto. “Grandes empresas já sinalizaram que estão dis-
postas a nos receber em visitas técnicas e o Setcemg também está 
à disposição para nos ajudar. Vamos trazer conhecimento transfor-
mador para todo o grupo”, destacou Simas. 

Planejamento  
para o próximo ano

 Regional de BH tem 70 membros  
 e ótimas expectativas para 2019 
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A COMJOVEM Nacional realizou, no 
final de novembro, a décima primeira edi-
ção do seu encontro anual em São Paulo

A primeira noite foi de confrater-
nização e premiações. Minas Gerais 
marcou presença com os membros da  
COMJOVEM, o deputado eleito Lucas Gon-
zalez, Carolyne Gomes e o coordenador da 
comissão, Daniel Simas, além do presi-
dente do Setcemg, Gladstone Lobato e do  
vice-presidente da Fetcemg, Vander Costa.

O presidente da NTC Logística, José 
Hélio Fernandes, fez questão de mencio-
nar a presença do deputado federal eleito 
por Minas Gerais, Lucas Gonzalez, oriundo 
da COMJOVEM BH e Região. “Teremos o 
maior prazer em tê-lo em Brasília. Temos 
certeza que você será um grande parceiro 
do nosso setor”, afirmou.

COMJOVEM

XI Encontro Nacional da COMJOVEM

Gonzalez afirmou estar muito feliz 
em poder participar do seu primeiro En-
contro Nacional da COMJOVEM, rever 
amigos antigos e fazer novas amizades. 
“Estou muito otimista com o futuro do 
Brasil, do nosso setor e da nova geração 
que vem por aí. Saibam que podem con-

tar comigo e terão as portas abertas em  
Brasília”, destacou.

Neste ano, o tema central do encontro 
foi 'Inovação', com palestras, atividades 
de integração e network. O encerramento 
aconteceu com um evento temático no dia 
1º de dezembro. 

 Lucas Gonzalez é  
 um membro ativo da  

 COMJOVEM BH e Região e  
 foi eleito deputado federal   
 com mais de 64 mil votos



10 Novembro/Dezembro 2018

 Sérgio Pedrosa, Luís Henrique  
 Guimarães, Paulo Sérgio Ribeiro  
 da Silva e Gladstone Lobato 

APOIADORES SETCEMG

Bate-papo com Luís 
Henrique Guimarães, 
CEO da Raízen

BH 381, Nº 2.100, Contagem/MG

www.viatrucks.com.br

R$ 725,00
COD: 915027

BOMBA D’ÁGUA
VOLVO FH13A

R$ 838,00
COD: 915421

TENSIONADOR COMPLETA APV1151
VOLVO FH480 | FM440

R$ 999,00
COD: 915523 | 915522

AIR COMPRESSOR
SCANIA PGR | VOLVO FH

R$ 334,00

COD: 0915448 | 0915470 
0915492 | 0915521

KIT FILTRO
SCANIA EURO 5

 (31) 3956-0604 

No dia 27 de novembro, a Raízen, empresa apoiadora do  
Setcemg, reuniu na sede do Sindicato, em Belo Horizonte, um público 
seleto de empresários do transporte rodoviário de cargas de Minas 
Gerais e todo o seu time para um bate-papo especial com o presiden-
te da empresa, Luís Henrique Guimarães.

O executivo falou sobre a Raízen, empresa criada a partir da jun-
ção de parte dos negócios da Shell e da Cosan e um dos principais 
players na distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil, 
e comentou o atual cenário político e econômico e as expectativas da 
companhia para o próximo ano.

“Passamos por um período bastante difícil, de incertezas, mudan-
ças e uma grave recessão, mas nos últimos dois anos tivemos um 
governo de transição que fez muita coisa, tomou atitudes que vários 
presidentes não conseguiram, como a reforma trabalhista”, destacou.

Sobre as expectativas para 2019, ele acredita que será de cres-
cimento. “Entramos em uma jornada que é o fim da incerteza, temos 
um presidente de fato, que vai exercer liderança, novos políticos, en-
tão estamos bastante otimistas com isso”, finalizou.

O evento também contou com a presença do diretor nacional de 
Mercado de Consumo e Aviação, Antônio Cardoso; o gerente de ven-
das do Mercado de Consumo de Minas Gerais, Eduardo Bernal; além 
de diretores do Setcemg e da Fetcemg. Após o bate-papo, a Raízen 
Shell ofereceu um coquetel de confraternização. 

 Luís Henrique  
 Guimarães falou sobre  
 a Raízen e o cenário  
 para o próximo ano 
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No dia 24 de outubro, o Setcemg re-
cebeu transportadores, lideranças e repre-
sentantes de empresas fornecedoras da 
cadeia do transporte para mais uma edição 
do Encontro de Empresários do TRC.

O diretor comercial da DAF Caminhões, 
Luiz Antônio Gambim, foi o convidado es-
pecial do encontro que reuniu 125 pessoas 
no restaurante Xapuri, em Belo Horizonte.

História centenária e crescimento no 
mercado

Gambim começou sua apresentação 
contando um pouco da história da Pac-
car, grupo americano que controla a DAF  
Caminhões e que em 2018 comemora 113 
anos, e da própria DAF, que celebra, neste 
ano, 98 anos de qualidade e tradição.

Ele apresentou o vídeo institucional que 
conta a trajetória que levou a Paccar a ser 
referência em qualidade no segmento de 
caminhões em todo o mundo e apresentou 
ao público presente o vice-presidente mun-
dial da Paccar e responsável pela Paccar 

APOIADORES DO SETCEMG

Luiz Antônio Gambim, da DAF,  
participa do Encontro de Empresários

na América Latina, Marco D’Ávila, e o pre-
sidente da DAF no Brasil, Carlos Ayala, que 
também marcaram presença no Encontro 
de Empresários.

Com uma história impressionante, a 
Paccar é hoje a 8ª marca de caminhões 
pesados. Em 2017, representou 2,3 mi-
lhões de unidades produzidas no mundo. 
No Brasil, em 2017, registrou crescimento 
de 37% sobre o volume de caminhões pro-
duzidos em 2016. “É importante destacar 
que a Paccar está presente nos principais 
mercados do mundo”, destacou.

O futuro da DAF no Brasil
Para 2019 e os próximos anos, a DAF 

acredita na consolidação da marca no pais. 
“Esperamos um cenário mais promissor, 
com maior confiança dos nossos consumi-
dores para fazer negócio e maior acesso ao 
credito. Nosso crescimento também está 
diretamente relacionado a uma equipe de 
vendas altamente capacitada e em plena 
sintonia e a uma rede de concessionárias 
cada vez mais madura. Estamos em todas 

 Representantes da DAF e da  
 Via Trucks prestigiaram o evento 

Nesta edição, a Suatrans Atendimento Emergencial apresentou uma novidade: a 
empresa acaba de adquirir 100% da empresa europeia Braemar Response, primeira 
empresa de atendimento emergencial do mundo, fundada em 1948.

Com a nova aquisição, a Suatrans passa a oferecer solução global no segmento, 
sendo a empresa com o maior número de bases de emergência de "oil spill" espa-
lhadas pelo mundo. “Agora, a Suatrans passa a ter 150 bases no mundo”, come-
morou o diretor da empresa, Luiz Omar.

NOVIDADE DA SUATRANS ATENDIMENTO EMERGENCIAL

 Gambim falou sobre a  
 DAF no Brasil e no mundo 

as regiões do Brasil, prontos para melhor 
atendê-los de qualquer forma e em qual-
quer lugar. “Temos um time qualificado 
de 360 colaboradores compartilhando 
um único sonho: o sucesso da marca no  
país”, destacou.

Presença em Minas Gerais
Gambim agradeceu a confiança dos 

transportadores mineiros. “Minas Gerais é 
um estado estratégico para o negócio DAF no 
Brasil, sendo um importante mercado para o 
transporte de cargas. E a Via Trucks vem de-
senvolvendo um trabalho importante nesse 
mercado, oferecendo confiança e qualidade. 
Por isso, gostaria de agradecer ao grupo, que 
está conosco desde o início da operação, 
com uma equipe altamente capacitada, ca-
paz de proporcionar a melhor experiência de 
vendas e pós-vendas para os senhores”.

O presidente do Setcemg, Gladstone 
Lobato, agradeceu a presença de todos 
enfatizando a importância do evento para 
o setor. “É um motivo de muita alegria per-
ceber a cada edição como nosso encontro 
se fortalece, trazendo sempre executivos 
das principais empresas do setor para nos 
ajudar com sua experiência e sua visão de 
negócios”, afirmou. 

O Setcemg agradece o apoio de todos os 
seus parceiros: Atmo Hazmat, Automax, 
Autotrac, Belo Dente, Cardiesel Merce-
des, CTF Technologies, Gertran, Itaipu 
Scania, Labfar, Laboratório Sodré, Minas-
máquinas Mercedes, Raízen Shell, Sascar, 
Suatrans – Grupo Ambipar, Treviso Volvo, 
Via Trucks DAF e Vipal Borrachas.
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CAPA

Transportadores,  
lideranças, autoridades e 
parceiros celebram 2018

“Defendemos um setor que 
carrega as riquezas do país e 
que muito vem sofrendo com 
as incertezas. Vamos seguir em 
frente acreditando no Brasil”

GLADSTONE LOBATO 
Presidente do Setcemg

Transportadores, lideranças, autori-
dades e parceiros da cadeia produtiva do 
transporte rodoviário de cargas se reuniram 
no dia 6 de dezembro para o 48º Jantar 
de Confraternização do Setcemg, realizado 
em Belo Horizonte. Marcaram presença no 
evento o vice-presidente da Fetcemg e re-

cém eleito presidente da CNT (leia mais na 
página 23), Vander Costa; o diretor do Se-
tcemg e prefeito de Betim, Vittorio Medioli; 
os deputados federais eleitos Lucas Gon-
zalez e Léo Motta; o senador eleito Carlos 
Viana; e o deputado estadual reeleito Agos-
tinho Patrus. O jantar contou com a parceria 
dos Apoiadores do Setcemg.

Tradicional no calendário dos transpor-
tadores, o jantar foi um momento de con-
fraternização e network, além da comemo-
ração dos resultados do Sindicato no ano, 
e foi marcado por um clima otimista devido 
à ligeira retomada do país no último ano e 
à expectativa de um 2019 de crescimento.

“Quero aproveitar o momento para re-
afirmar o compromisso do Setcemg com o 
transportador mineiro. Defendemos um se-

Evento reuniu mais de  
250 representantes dos setor  
de transporte em Belo Horizonte

O setor de transporte rodoviário de cargas mineiro se reuniu para 
o 48º Jantar de Confraternização do Setcemg. Evento também 
comemorou os 30 anos da Fetcemg com a entrega da tradicional 
Medalha do Mérito do Transporte. 

 Treinamentos – Foram realiza-
dos 31 treinamentos que capaci-
taram quase 600 trabalhadores e 
gestores do transporte de cargas.

 Jurídico – Quase 400 consul-
tas, processos e serviços atendidos 
para o setor. Destacam-se ainda a 
ação coletiva em face da ANTT, re-
ferente às arbitrárias multas de R$ 
5 mil aplicadas pela agência quanto 
à evasão ou obstrução de fiscaliza-
ção; ação coletiva em face dos con-
selhos federal e regional de Farmá-
cia, suspendendo a obrigatoriedade 
das transportadoras de terem regis-
tro junto aos referidos conselhos, 
bem como farmacêuticos em tempo 
integral; e elaboração de pleito leva-
do até o Estado para que as empre-
sas que operam em receptação de 
carga roubada sejam punidas com 
cassação de sua inscrição estadual; 
dentre outras ações.

 Meio ambiente – Mais de 160  
consultas, processos e serviços 
atendidos, além de participação 
ativa em eventos e fóruns repre-
sentando o Setcemg e a Fetce-
mg. Destacam-se, ainda, intensa 
participação na formulação da Lei 
Estadual n°22.805/17, que impõe 
novas regras para o atendimento 
a emergências no transporte de 
produtos e resíduos perigosos.

 Segurança – A assessoria re-
alizou diversos atendimentos a 
empresas e ministrou palestras 
e treinamentos; participou de di-
ligências junto com as polícias 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; marcou presença em 
congressos e eventos de segu-
rança de todo o Brasil.

PRINCIPAIS CONQUISTAS 
DE 2018
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tor que carrega as riquezas do país e que 
muito vem sofrendo com as incertezas. Va-
mos seguir em frente acreditando no Brasil. 
Estamos esperançosos que um novo Brasil 
virá e vamos trabalhar para isso”, afirmou o 
presidente do Setcemg, Gladstone Lobato.

Fetcemg 30 anos
Aproveitando o momento de união, 

a Fetcemg comemorou seus 30 anos  
de fundação.

Ao longo do tempo, a entidade desta-
cou-se pelo seu trabalho em defesa dos 
transportadores, sendo pioneira na reali-
zação de encontros de network e negócios 
e reforçando a agenda do setor por regu-
lamentação, sustentabilidade econômica e 
ambiental e segurança, dentre outras ações 
em prol do transporte rodoviário de cargas.

Para celebrar o marco da entidade, o 
presidente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa, 
condecorou com a Medalha do Mérito do 
Transporte personalidades de destaque em 
2018. Instituída em 1996, a medalha ho-
menageia pessoas físicas e jurídicas que 
se destacaram pela prestação de serviços 
relevantes ao setor de transporte rodoviário 
de cargas de Minas Gerais. 

Foram entregues as medalhas em seis 
categorias. Receberam a homenagem: 
Sandro Gonzalez, na categoria empresário; 
a Expresso Nepomuceno, empresa; José 
Antônio de Assis, na categoria post mor-
tem, representado pelo seu filho, Alexandre 

Picorelli; Carlos Viana, na categoria jorna-
lista; Agostinho Patrus, como líder político; 
e Vander Costa, como líder classista.

O deputado estadual Agostinho Patrus 
e o jornalista e senador eleito, Carlos Via-
na, destacaram a importância do trans-
porte de cargas para o desenvolvimento 
econômico do Brasil. "O setor de trans-
porte tem uma imensa relevância no dia 
a dia de todos nós. Ele abastece a casa 
de cada um, abastece a vida de todos nós, 
das nossas empresas e só em momentos 
críticos que vivemos, como na greve dos 
caminhoneiros, que infelizmente o setor 
fica valorizado", afirmou Patrus.

O jornalista e senador eleito Carlos Via-
na destacou a importância do setor como 
motor de crescimento do país. "Investir 
em Minas Gerais, nas estradas do estado, 
não é investir nos mineiros e, sim, em um 
projeto de um Brasil mais produtivo, com 

um custo menor e cujo transporte é a mola 
mestre na distribuição de toda essa rique-
za", afirmou.

Saiba mais sobre os homenageados de 
2018 e confira fotos do evento no site do 
Setcemg (setcemg.org.br). 

 Paulo Sérgio Ribeiro da Silva,  Agostinho Patrus, Vittorio Medioli,  
 Sérgio Pedrosa, Gladstone Lobato e Lucas Gonzalez 

O Setcemg agradece o apoio de todos os seus parceiros: Atmo Hazmat, Automax, 
Autotrac, Belo Dente, Cardiesel Mercedes, CTF Technologies, Gertran, Itaipu Scania, 
Labfar, Laboratório Sodré, Minasmáquinas Mercedes, Raízen Shell, Sascar, Suatrans – 
Grupo Ambipar, Treviso Volvo, Via Trucks DAF e Vipal Borrachas.

AGRADECIMENTO

Agostinho Patrus, Carlos Viana, Sérgio Pedrosa,  
Gladstone Lobato e Vander Costa

“Investir em Minas Gerais, 
nas estradas do estado, não é 
investir nos mineiros e, sim, em 
um projeto de um Brasil mais 
produtivo, com um custo menor 
e cujo transporte é a mola 
mestre na distribuição de toda 
essa riqueza”

CARLOS VIANA 
Jornalista

 Sérgio Pedrosa e  
 Sandro Gonzalez 
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A conexão que 
temos com cada cliente:
é isso que nos move.
A Autotrac completa 25 anos. E sabe quais são as 
nossas maiores realizações ao longo desse período?
As inúmeras conexões que fi zemos com cada cliente. 

São elas que nos fi zeram ser pioneiros, que nos fazem 
investir em novas tecnologias, pessoas e ideias. 
São essas conexões que nos permitem desenvolver 
novas soluções e produtos que ajudam na produtividade 
e gerenciamento de frotas, motoristas autônomos e no 
dia a dia de inúmeras pessoas. E são essas conexões 
que nos fazem cada dia melhor. 

E é por isso que, se hoje temos muito a comemorar, 
é graças à conexão que temos com você.

Fundada e presidida
pelo tricampeão mundial 
de F1 Nelson Piquet.

Única empresa a
operar sua própria
estação terrena de
comunicação de dados. 

Rede de concessionárias 
com mais de 40 pontos
espalhados pelo Brasil.

Líder no desenvolvimento
de tecnologia de
comunicação móvel 
de dados do Brasil.

Mais de 40 prêmios 
conquistados 
ao longo dos anos.

Mais de 40 mil clientes e
250 mil equipamentos
comercializados.

Conexão é o que temos de mais forte
autotrac.com.br

GIRO POR MINAS

No dia 13 de dezembro, aconteceu o 
30º Jantar de Confraternização do Sindi-
cato das Empresas de Transporte de Car-
gas de Juiz de Fora (SETCJF).

O evento contou com a presença do 
presidente do Sindicato, José Herculano 
da Cruz Filho; da diretora da unidade do 
Sest Senat de Juiz de Fora, Luciana Men-
donça; de Aloísio Nardelli, representando o 
Secretário de Transporte e Trânsito de Juiz 
de Fora, Rodrigo Tortoriello; do presidente 
da Associação Comercial de Juiz de Fora, 
Aloísio Vasconcelos; do presidente do Sin-
dicomércio de Juiz de Fora, Emerson Be-
lote; do presidente da CDL, Marcos Tadeu 
Andrade Casarin; do Secretário de Desen-
volvimento de Juiz de Fora, Rômulo Veiga; 
além de representantes de apoiadores do 
SETCJF e empresas associadas.  

Confraternização SETCJF
SETCJF

 Evento reuniu transportadores  
 e autoridades da zona da  
 Mata em Juiz de Fora 
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GIRO POR MINAS

A Empresa de Transportes Alcace, associada do Setsul, investiu 
R$ 9,2 milhões e adquiriu 15 cavalos mecânicos Volvo 480 com car-
retas Caçambas fabricadas pela Facchini.

O diretor superintendente da empresa, Ramiro Chavasco, conta 
que os implementos serão destinados às movimentações de diferen-
tes produtos e rotas nas quais a Alcace opera, aumentando a geração 
de empregos na cidade de Poços de Caldas. “A aquisição dos veí-
culos faz parte de um plano de expansão da frota, distribuídos entre 
caminhões tocos, trucks e conjuntos cavalo-carretas, gerando para o 
município um total de 280 empregos diretos”. 

Associada do Setsul investe 
em expansão da frota

Aconteceu no dia 9 de novembro a primeira reunião 
da nova diretoria do Sindicato das Empresas de Transpor-
te de Cargas do Triângulo Mineiro (Settrim). Abud Cecílio 
Domingos apresentou, de forma detalhada, os novos pro-
jetos que serão executados a partir de 2019. Outro tópico 
abordado durante a reunião foi sobre as responsabilida-
des inerentes à diretoria. “Todos nós do Sindicato temos 
o dever de seguir as normas constitucionais do país, bem 
como zelar pelo bom nome do setor”, afirma o presidente 
do Settrim, Abud Cecílio. 

Nova diretoria do Settrim
SETTRIM

SETSUL 

 Aquisição vai gerar 280  
 empregos no Sul do estado 

 Nova diretoria debateu os 
 próximos projetos do Sindicato 
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SUSTENTABILIDADE EM FOCO

Seminário de Emergências Ambientais
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad), em parceria com a Comissão Estadual de Pre-
venção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais 
com Produtos Perigosos (CE P2R2Minas) realizou em Belo Hori-
zonte, nos dias 27 e 28 de novembro, o Seminário de Emergência 
Ambiental edição 2018.

Neste ano, o tema central do encontro foi “O atendimento a 
emergências ambientais envolvendo produtos e resíduos perigo-
sos”. O objetivo foi promover a troca de experiências com os di-
versos segmentos envolvidos no atendimento deste tipo de emer-
gência, além de esclarecer sobre a responsabilidade de cada ator 
envolvido no processo.

O setor de transporte teve destaque com o painel “O trans-
porte de Produtos Perigosos: regulação, prevenção e resposta às 
emergências e acidentes ambientais”, que trouxe a palestra “A 
regulamentação do transporte de produtos perigosos pela Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres”, ministrada pelo assessor 
jurídico-ambiental do Setcemg e da Fetcemg, Walter Cerqueira.

Durante a palestra, que abordou principalmente as obrigações 
trazidas pela Lei Estadual 22.805/17, Walter deu destaque para a 
necessidade da comunicação aos órgãos públicos pela transportado-
ra em casos de acidente envolvendo produtos ou resíduos perigosos. 

 Assessoria ambiental do Setcemg  
 e membros da Semad 

Experiência no Grupo Repel
O grupo Repel, associado ao Setcemg, apresentou a palestra 

“Acidente rodoviário e a capacidade de resposta quando uma orga-
nização é certificada”, com o consultor Fernando Horta.

Ele destacou a importância do Plano de Gerenciamento de Riscos 
(PGR), que é o diferencial em uma empresa para o rápido e eficiente 
atendimento em caso de acidente. 

O Sindicato oferece às empresas associadas a assessoria am-
biental. Saiba mais pelo e-mail meioambiente@setcemg.org.br.

ASSESSORIA AMBIENTAL



17

Seminário de Emergências Ambientais
SUSTENTABILIDADE

Novos limites para emissões
O transporte de cargas, atividade essen-

cial para a circulação de riquezas em nosso 
país, muitas vezes é lembrado apenas pelas 
ocorrências relacionadas a acidentes rodo-
viários, especialmente em Minas Gerais. 

Porém, também é igualmente impor-
tante destacar os investimentos tecnológi-
cos feitos pelo setor que visam melhorar as 
condições ambientais, nesse caso, por meio 
da redução de emissões atmosféricas e de 
ruídos, as quais já vêm sendo adotadas no 
âmbito do Programa de Controle de Poluição 
do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

Na fase P8, aprovada pelo Conselho Na-
cional de Meio Ambiente (Conama) por meio 
da Resolução nº 490/18, as montadoras 
deverão atender novos limites de emissões 
a partir 1º de janeiro de 2022 para as ho-
mologações de novos modelos de veículos 
que nunca obtiveram Licença para Uso da 
Configuração de Veículo ou Motor (LCVM), 
e a partir de 1º de janeiro de 2023 para os 

demais veículos abrangidos pela Resolução. 
Como consequência, também deverão ado-
tar Sistemas de Diagnóstico de Bordo ade-
quados à P8.

Na prática, os requisitos para aprovação 
dos veículos P8 serão mais restritivos, uma 
vez que se impôs limites de emissão mais 
rígidos, cujo atendimento será comprovado 
em testes com dobro da quilometragem da 
fase anterior.

Para homologação dos veículos do P8, 
utilizar-se-á o combustível de referência 
com adição de biodiesel, fabricado a partir 
da especificação da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), conforme estabelecido na 
Lei nº 8.723/93 ou, não sendo possível, 
será adotado o mesmo óleo previsto para 
a fase P7. Nos veículos com motores mo-
vidos a GNV, os gases de referência para 
os ensaios de emissões serão os estipula-
dos pela Resolução ANP n° 29, de setem-
bro de 2009.

Outra importante novidade trazida pela 
Resolução é a obrigatoriedade de realização 
dos testes de emissão dos poluentes em 
condições reais, ou seja, na rua, com a con-
sideração do fatores de deterioração e de 
vida útil de veículo.

A P8 também estabeleceu novos limi-
tes para emissão de ruído de passagem a 
serem atendidos pelos veículos pesados, os 
quais serão adotados em três etapas conse-
cutivas, a partir de 2022.

Uma vez implementada a P8, espera-
-se grandes benefícios ambientais e para a 
saúde humana, uma vez que o Brasil po-
derá eliminar a quase totalidade (99%) das 
emissões de poluentes, o que é bom para a 
saúde e para o meio ambiente. 

WALTER ROCHA CERQUEIRA 
Assessor jurídico ambiental do 
Setcemg e da Fetcemg
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Setcemg e Fetcemg inauguram  
fotos de ex-presidentes das entidades

O Setcemg e a Fetcemg realizaram, 
em novembro, um coquetel de reinaugu-
ração das galerias de fotos dos ex-presi-
dentes que administraram as entidades. 
Com a reforma feita recentemente, a sede 
do Setcemg ganhou um novo espaço para 
os retratos.

Reinauguração das galerias com novos 
retratos

A cerimônia de reinauguração das ga-
lerias dos ex-presidentes do Setcemg e da 
Fetcemg foi um momento de grande emo-
ção para os homenageados que tiveram 
inaugurados os seus retratos.

O primeiro homenageado foi o ex-pre-

Evento reuniu lideranças, empresários do setor, familiares e amigos dos novos homenageados 

EVOLUINDO COM VOCÊ

 O presidente do Setcemg, Gladstone  
 Lobato, entre os homenageados  
 Sérgio Pedrosa, Paulo Sérgio Ribeiro  
 da Silva e Vander Costa 
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sidente e atual vice-presidente da Fetcemg, 
Vander Costa, que agora figura na galeria da 
Federação. “Vander é um dos grandes res-
ponsáveis por muitas conquistas do setor, 
como as leis do Motorista, da Terceirização e 
vários pontos da reforma trabalhista. Ele atua 
constantemente nos bastidores em prol do 
transporte rodoviário de cargas e é, definiti-
vamente, um líder muito atuante em seus 30 
anos no TRC e que faz uma grande diferença 
nos nossos negócios”, afirmou o atual presi-
dente da Fetcemg, Sérgio Pedrosa.

Vander agradeceu a confiança de todos 
os empresários que o apoiaram por diversos 
mandatos. “É um prazer enorme participar 
da reinauguração da galeria de fotos de 
ex-presidentes e ser homenageado. Tive a 
oportunidade de fazer com o que o trans-
porte de carga em Minas Gerais fosse reco-
nhecido”, afirmou. 

Na reinauguração da galeria do  
Setcemg, o presidente, Gladstone Lobato, 
destacou a importância dos últimos ex-pre-

sidentes, Paulo Sérgio Ribeiro e Sérgio Pe-
drosa, que ganharam seus retratos na ga-
leria. “Sem dúvidas, Paulo Sérgio e Sérgio 
Pedrosa são dois líderes de extrema impor-
tância para o setor. Paulo Sérgio é um líder 
e representação forte em vários fóruns polí-
ticos, como CNT, NTC&Logística e ACMinas, 
por exemplo. Sérgio Pedrosa se destaca 
por ter trazido grandes inovações para o 
Sindicato, além de ter ampliado a grade 
de capacitações, fortalecido a COMJOVEM 
BH e Região e criado o projeto de sucesso, 

Antes da cerimônia, representantes da Mercedes-Benz e da Autotrac apresentaram 
palestras sobre “Tecnologia e Inovação”. Anderson Rodrigues, da Autotrac, destacou 
o trabalho desenvolvido pela empresa na palestra “Tecnologia 4.0”, sempre focado 
na melhoria de resultados e eficiência para o cliente. Já Daniel Silveira, gerente de 
Vendas e Marketing da Mercedes-Benz, destacou a utilização do Big Data à serviço 
da redução do custo operacional.

APOIADORES DO SETCEMG

Apoiadores do Setcemg”, completou.
“O sentido de unidade que as entidades 

cultuam é muito importante para que a gen-
te prossiga e tenha cada vez mais presença 
no mercado, no contexto do nosso negócio e 
do nosso país”, afirmou Paulo Sérgio.

“Depois de seis anos na entidade, tudo 
o que eu aprendi, e o relacionamento que 
eu construí, se eu não tivesse vindo para cá 
eu não teria conquistado. São amizades pro-
fissionais e pessoais que não têm preço”, 
afirmou Sérgio Pedrosa. 
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MOTORISTA PADRÃO

No final de novembro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por 
meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), rea-
lizou em Belo Horizonte o 58º Prêmio Motorista e Motociclista Padrão 
de Minas Gerais. O Setcemg e a Fetcemg apoiam o evento desde o 
início, em 1960.

A premiação é uma homenagem aos motoristas que se destaca-
ram por suas boas práticas e bons exemplos na direção dos veículos. 
Neste ano, 204 motoristas e motociclistas profissionais do estado se 
inscreveram em nove categorias.

Os gerentes do Setcemg e da Fetcemg, Renato Marques e Vanes-
sa Borges, respectivamente, prestigiaram a cerimônia e entregaram 
os prêmios aos vencedores da categoria Transporte de Cargas.

 
Transporte de cargas

Nesta edição, a grande vitoriosa na categoria Transporte de 
Cargas foi a Lenarge Transportes, empresa associada ao Setcemg 
desde 2011, que levou os dois prêmios. O primeiro lugar da ca-
tegoria Transporte de Cargas ficou com Júlio César dos Santos. O 
segundo lugar foi para Danúzio Marcone Santos.

“Pelo segundo ano consecutivo, a Lenarge ganhou o primeiro e 

Associada do Setcemg se destaca no Prêmio Motorista 
e Motociclista Padrão de Minas Gerais

 O diretor da Lenarge e do Setcemg, Márcio Afonso de  
 Moraes, entre os homenageados Júlio César e Danúzio 

o segundo lugar, o que é motivo de muito orgulho”, comemorou o 
diretor-presidente da transportadora e diretor do Setcemg, Márcio 
Afonso de Moraes.

“É muita satisfação para Lenarge ganhar novamente o prêmio. 
Vemos claramente que é o reconhecimento de um trabalho de muito 
tempo, sério, com muita dedicação e investimento. Mesmo diante do 
cenário difícil que enfrentamos recentemente, a Lenarge não abriu 
mão de investir em segurança, capacitação e conscientização”, fi-
naliza Moraes.

Confira a galeria de fotos do evento e a lista de ganhadores de 
2018 no site setcemg.org.br. 

3004-4212
Capitais e regiões metropolitanas

0800 730 4212
Outras localidades

CTF e Rodocred são produtos da FleetCor, empresa norte americana 
líder em meios de pagamento especializados e cartões combustível.

www.ctf.com.br

 SOLUÇÕES COMPLETAS PARA A GESTÃO DA SUA FROTA

RODOCRED
VALE-PEDÁGIO
A melhor maneira de antecipar 
o pagamento do pedágio do 
caminhoneiro autônomo.

RODOCRED FRETE
Um sistema ágil, fácil, 
inteligente e seguro para 
sua empresa fazer gestão do 
pagamento de frete.

CTF-BR FROTA
O cartão de gestão de 

frotas exclusivo da rede 
de postos Petrobras.

CTF
ABASTECIMENTO

Tecnologia exclusiva de 
abastecimento inteligente que 

registra de forma automática o 
combustível abastecido.
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SEST SENAT

A inovação vem sendo considerada um dos mais importantes 
ativos intelectuais do mundo. No Vale do Silício, na Califórnia (EUA), 
um dos principais polos globais do assunto, mentes privilegiadas 
pensam em problemas sob diferentes óticas e apresentam soluções 
criativas para resolvê-los. Além disso, abraçam o novo sem medo 
e entendem erros como oportunidades. Buscando compreender os 
mecanismos da inovação e a melhor maneira de aplicá-los para so-
lucionar os problemas do transporte brasileiro, uma comitiva de ges-
tores do setor participou, em setembro, da Extensão Internacional 
Vale do Silício 2018, iniciativa promovida pela CNT, pelo SEST SENAT 
e pelo ITL e organizada pela HSM.

A extensão faz parte do projeto Inovação e Tecnologias Exponen-
ciais para a Transformação do Setor de Transporte e incluiu, no rotei-
ro, apresentações e visitas técnicas ao tradicional polo de tecnologia.

“Esses encontros são importantes para conectar os transpor-
tadores brasileiros com o que há de mais moderno e inovador no 
mundo. Mergulhar nessa combinação de conhecimento, capital 
financeiro e ousadia faz com que os gestores tenham uma com-
preensão mais ampla e precisa das mudanças exponenciais que a 
revolução tecnológica está provocando e promovam, assim, a mo-

Extensão no Vale do Silício

dernização das empresas brasileiras”, acredita o presidente da CNT, 
Clésio Andrade.

Para a diretora-executiva nacional do SEST SENAT, Nicole Gou-
lart, encontros como esse são uma oportunidade para pensar o futu-
ro do transporte. “Nosso intuito é proporcionar uma reflexão sobre o 
caminho que precisamos seguir para garantir o desenvolvimento do 
setor, em termos operacionais e gerenciais”, afirma.

“O setor de transporte brasileiro ainda tem um longo caminho a 
percorrer quando se trata de inovação. No entanto, as experiências 
vivenciadas nos mostram que seguimos na direção certa”, destaca 
o diretor-executivo do ITL, João Victor Mendes. 

Belo Dente
Odontoplano

Fundada e administrada por dentistas, a
Belo Dente se destaca por ser a melhor
operadora odontológica do Brasil, segundo
a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Responsabilidade e compromisso no atendi-
mento de 350 mil beneficiários com foco na
qualidade, auditando 100% dos tratamentos
com uma equipe de dentistas altamente
capacitados, buscando sempre a satisfação
dos nossos clientes. Por isso temos índice zero
de reclamações na ANS.

Ouvidoria: (31) 3048-6103 (BH e Grande BH)
                    0800 701 3803 (outras regiões)

Responsável Técnico: Dr. Luiz Antônio Dutra Ladeira
CRO MG - 8784
Belo Dente Odontologia Ltda - EPAO - 1550

www.belodente.com.br
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Empregador,
sua empresa ainda não

possui Belo Dente?
Não perca tempo e leve

um sorriso ao seu
colaborador!
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SEGURANÇA

Durante o mês de novembro, o Setcemg e a Fetcemg realizaram 
palestras sobre o projeto Carga Segura para agentes da Polícia Militar 
Rodoviária. O objetivo foi apresentar os prejuízos trazidos pelo roubo 
de cargas, bem como o modus operandi e os equipamentos usados 
pelas quadrilhas, além de orientar aos policiais como analisar a docu-
mentação de transporte de carga (manifesto, CTE, romaneio de carga, 
relação de entrega, nota fiscal e outros aspectos).

“As palestras fazem parte de uma parceria da Fetcemg, do  
Setcemg e da Polícia Militar Rodoviária Estadual, na qual estamos le-
vando ao conhecimento dos agentes pontos importantes e específicos 
do transporte rodoviário de cargas, como os documentos que o moto-
rista deve de portar durante a viagem ou coleta e entrega de cargas. 
Também apresentamos alguns pontos sobre o gerenciamento de riscos 
e monitoramento de veículos e os diversos tipos de tecnologias utiliza-
das pelas quadrilhas nos roubos de carga também foram abordados”, 
explicou o assessor de segurança patrimonial da Fetcemg e coordena-
dor do GT Segurança Logística do Setcemg, Ivanildo dos Santos.

Setcemg e Fetcemg realizam  
palestras sobre o Carga Segura

Sobre o Carga Segura
Criado em junho de 2016 pela Segunda Região da Polícia Mili-

tar de Minas Gerais (2ª RPM), o Projeto Carga Segura tem o objetivo 
de conscientizar as empresas transportadoras para a prevenção do 
crime por meio da criação e manutenção de uma rede de contato 
entre as empresas e polícias.  

Ação visa orientar os policiais sobre os principais aspectos e prejuízos trazidos pelo roubo de cargas.

 Objetivo das palestras foi orientar policiais sobre  
 aspectos da atividade de transporte de cargas  
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Em assembleia realizada no dia 5 de 
dezembro em Brasília (DF), os conselhei-
ros da CNT escolheram, por unanimidade, 
o nome do vice-presidente da Fetcemg, 
Vander Costa, para presidir a CNT a partir 
do ano que vem. A decisão foi anunciada 
em primeira mão durante a cerimônia do 
25º Prêmio CNT de Jornalismo, realizada 
no mesmo dia, na capital federal.

Durante o Jantar do Transportador (leia 
mais nas páginas 12 e 13), o presidente 
do Setcemg, Gladstone Lobato, anunciou 
a novidade aos transportadores mineiros 
e parabenizou Vander. "Conte com os em-
presários mineiros, Sindicato e Federação. 
Estaremos sempre juntos", afirmou.

Vander Costa disse estar preparado 
para o desafio e colocou a CNT à disposi-
ção para a construção de um Brasil melhor. 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Vander Costa será o novo 
presidente da CNT

"Sei que é um desafio muito grande mas eu 
me preparei e tenho condições de assumir 
a responsabilidade que é substituir o pre-
sidente Clésio Andrade", afirmou. "Gosta-
ria de aproveitar o momento para falar aos 
políticos mineiros, o deputado eleito Lucas 
Gonzalez e o senador Carlos Viana, que a 
CNT está de portas abertas com seus es-
tudos técnicos fornecendo as informações 
necessárias para que vocês possam fazer 
bons projetos para o Brasil e para Minas 
Gerais", completou citando os políticos pre-
sentes no evento.

"A minha posse será em março mas 
já começamos a transição, as informações 
que vocês precisarem já estão à disposição. 
O país precisa de logística, precisa acabar 
com a cultura de que é um país rodoviário, o 
que não é verdade, pois, há 20 anos não se 

investe em infraestrutura no Brasil. Portan-
to, vamos investir em todos os modais para 
gerar desenvolvimento econômico e social 
para o nosso país", anunciou. 

 Vander Costa foi presidente  
 do Setcemg e da Fetcemg e  
 atualmente ocupa o cargo de  
 1º vice-presidente da Federação 



24 Novembro/Dezembro 2018

JURÍDICO

A obrigatoriedade da Assembleia Geral 
Ordinária e as reuniões de sócios

O ordenamento jurídico estipula que as 
sociedades empresárias anônimas, regidas 
pela lei 6.404/76 (lei de S/A) e as socie-
dades empresárias limitadas, regidas pelo 
Código Civil de 2002, devem reunir-se em 
caráter obrigatório, a primeira por meio da 
Assembleia Geral Ordinária; a segunda, por 
meio de reunião de sócios ou assembleia.

As sociedades empresárias anônimas, 
obrigatoriamente, reúnem-se uma vez ao 
ano, em sede de assembleia geral ordinária, 
para tomar as contas dos administradores; 
examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; eleger os administradores e os 
membros do conselho fiscal, quando for o 
caso; e aprovar a correção da expressão 
monetária do capital social.

Fato semelhante ocorre com as socie-
dades empresárias limitadas, que deverão 
realizar sua assembleia, também ao menos 
uma vez ao ano, em caráter obrigatório, 
para tomar as contas dos administradores 
e deliberar sobre o balanço patrimonial e o 
resultado econômico, designar administra-
dores, quando for o caso, ou para tratar de 
qualquer outro assunto.

Tanto a assembleia geral ordinária re-
ferente às sociedades anônimas, quanto as 
reuniões de sócios ou assembleia, referen-
te às sociedades limitadas, devem ser reali-
zadas em até quatro meses após o término 
do exercício social.

Nas sociedades anônimas, os adminis-
tradores devem comunicar até um mês 
antes da data marcada por meio de anún-
cios publicados por três vezes, no mínimo, 
informando o local, data, hora e as deli-
berações a serem tomadas. A assembleia 
será realizada em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que repre-
sentem, no mínimo, um quarto do capital 
social com direito de voto e em segunda 
convocação será realizada com qualquer 
número. Os trabalhos da assembleia se-

rão dirigidos pelo presidente e secretário 
escolhidos entre os acionistas presentes, 
salvo disposição em contrário estabeleci-
da no estatuto social.

 As deliberações serão tomadas por 
maioria absoluta dos votos, ressalvadas as 
exceções previstas em lei e no estatuto so-
cial. Concluída a assembleia, deverá ser la-
vrada ata com todas as deliberações toma-
das, assinada pelos acionistas presentes e 
publicada no Diário Oficial da União ou do 
Estado e em jornal de grande circulação 
vinculado à sede da sociedade.

No tocante às sociedades limitadas, 
nas reuniões de sócios ou da assembleia, 
as decisões serão tomadas em conformi-
dade com o disposto no contrato social. As 
deliberações serão definidas por maioria 
dos votos, contados segundo o valor ou 
representatividade das cotas de cada um, 
valendo lembrar que a deliberação em as-
sembleia será obrigatória se o número de 
sócios for superior a 10, e será estabeleci-
da em primeira convocação com a presen-
ça de titulares que representem no mínimo 
3/4 do capital social e, em segunda, com 
qualquer número. O presidente e secretá-
rio serão escolhidos entre os presentes.

Concluída a assembleia, será la-
vrada ata com todas as deliberações a 
ser assinada pelos presentes que de-
verá ser registrada perante à Junta  
Comercial competente. 

MATHEUS LUIZ KATTAH SILVA 
Assessor jurídico do Setcemg 
e da Fetcemg e membro do 
escritório Paulo Teodoro - 
Advogados Associados

“Tanto a assembleia geral 
ordinária referente às 
sociedades anônimas, quanto 
as reuniões de sócios ou 
assembleia, referente às 
sociedades limitadas, devem 
ser realizadas em até quatro 
meses após o término do 
exercício social”


